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STYRK DET FAGKRITISKE ARBEIDET 
Er du fornøyd med den utdanninga du tar? 
Innfrir den de forventningene du hadde? 
Gir den deg de kunnskaper, kvalifikasjoner 
du tror du 'trenger? Hvis ikke, har du prøvd å 
gjøre noe med det? Studentforbundet til 
AKP (m-1), NKS, driver studier i marxismen 
for å anvende den på den virkeligheten vi 
lever i. Innholdet i utdanninga er en viktig del 
av en slik virkel ighet. Sammen med deg 
ønsker vi derfor å bruke marxismen til å 
avsløre den brogerlige ideologien. Ta 
kontakt ed NKS for medlemskap! 

Utdanning og samfunn 
l et kapitalistisk samfunn vil utdanninga 
fungere på kapitalismens premisser. 
Utdanningssystemets funksjon er å 
kvalifisere individene som arbeidskraft. 
Utdanninga øker verdien på arbeidskrafta. l 
tillegg har utdanninga den funksjon å gjøre 
oss alle til disiplinerte samfunnsborgere. 
Karaktersystemet er bl.a. en del av en slik 
disiplinering. Du får en illusjon om at alle 
individer har like muligheter. Men den 
enkeltes mulighet er i stor grad bestemt av 
klassebakgrunnen . 

Utfra vårt syn er det umulig å 
revolusjonere utdanninga uten at det har 
skjedd en samfunnsmessig omveltning. 
Utdanninga vil alltid tjene det samfunnet den 
fungerer innafor. Utdanningsinstitusjonenes 
autonomi er begrensa , og innafor enkelte 
fag , f .eks. geologi, ser vi til og med at 
næringslivet griper direkte inn med 
finansiering og kontroll. 

Utdanningas klassekarakter 
Det er viktig å sloss for å få kunnskap, men 
vi må være klar over at kunnskapen ikke er 
nøytral. Den viten om verden vi får 
presentert på skoler og universitetet er 
oftest «sannheten» sett med makthavernes 
øyne. Men det finnes også en annen 
«sannhet». Som studenter har vi et spesiellt 
ansvar for å drive fram kunnskap om de 
undertryktes virkelighet. Vi må ikke ukritisk 
bli bærere av den borgerlige vitenskapen, 
heller ikke formidle borgerlige teorier og 
ideer ubevisst videre. 

Marxismen er et redskap ti l å avsløre både 
samfunnets og vitenskapens klassekarakter. 
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Hvorfor drive fagkritikk? 
Vi trenger kunnskap om samfunnet vi lever i, 
det vil si skape forståelse for hvordan det 
kapitalistiske samfunnet fungerer, og hvilke 
muligheter det er for kollektiv kamp mot 
undertrykkelsen. Borgerlig vitenskap er ofte 
noe som gir seg ut for å være objektiv. NKS 
på de høyere lærestedene arbeider derfor for 
å avsløre vitenskapens rolle og måten 
formidlinga finner sted på, dvs. 
pedagogikken. Nemlig at pedagogikkens 
funksjon er å legitimere den måten 
kvalifiseringa finner sted på . Den 
rettferdiggjør at undervisninga føres utfra 
det eksisterende samfunnssy~temet , og 
dermed utfra den herskende klassens 
interesser. 

Fagkritikk kan ha flere funksjoner, den kan 
være et korrektiv til den rådende l 
vitenskapstradisjonen. Den kan utvikle et 
oppgjør med tidligere tradisjoner. Men vi må 
også se dens begrensninger. De kritiske 
teorier kan bli tatt opp i faget, satt inn i e 
ellers borgerlig kontext og dermed 
ufagliggjort. 

Men en ting er sikkert, studenter kan ikke 
drive fagkritikk enkeltvis. Dann fagkritiske 
grupper og kollektiver! La fagkritikken bli en 
del av det faglige miljøet! Politiser 
fagkritikken, ta kontakt med NKS! 
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